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PARECER Nº 2039/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0069/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a implantação de atividades culturais e recreativas que incentivarão mais acesso e 
conhecimento do folclore, danças e músicas típicas do nosso país. 

De acordo com o projeto, o programa deverá ser disponibilizado por meio das 
Prefeituras Regionais, que fornecerão espaço e equipamento público para a apresentação e a 
realização de atividades de preservação do Folclore brasileiro, das danças típicas e suas 
músicas, como Jongo, Samba de Roda, Tambor de Crioula, Maracatu, Bumba meu Boi, 
Carimbó e etc. 

A propositura estabelece, ainda, que deverá ser instituído um fundo monetário com as 
participações das empresas locais e interessadas, por meio de Parcerias Público-Privadas e, 
por fim, estabelece que o programa deverá atender ao menos 20% das praças do Município de 
São Paulo, dando preferência às periferias, pois são regiões que necessitam de mais acesso à 
cultura. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura não encontra óbices em sua implementação na 
forma do Substitutivo ao final proposto. 

A propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, 
segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

No mérito, a propositura também é amparada pelo ordenamento jurídico vigente. 

A Constituição Federal estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215). 

Com efeito, o fomento de ações que promovam a preservação do folclore brasileiro, 
suas danças típicas e suas músicas é medida voltada à proteção da cultura e do patrimônio 
histórico e cultural da cidade de São Paulo, assunto que recebeu grande atenção da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo. 

Nesse contexto, faz-se mister transcrever o teor do 192 de nossa Lei Orgânica: 

Art. 192 - O Município adotará medidas de preservação das manifestações e dos bens 
de valor histórico, artístico e cultural, bem como das paisagens naturais e construídas, notáveis 
e dos sítios arqueológicos. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo abrange os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente, ou em conjunto, relacionados com a identidade, a ação e a 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, incluídos: 

(...) 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à 
manifestações culturais; 



V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico, cientifico, turístico e arquitetônico; 

VI - as conformações geomorfológicas, os vestígios e estruturas de arqueologia 
histórica, a toponímia, os edifícios e conjuntos arquitetônicos, as áreas verdes e os 
ajardinamentos, os monumentos e as obras escultóricas, outros equipamentos e mobiliários 
urbanos detentores de referência histórico-cultural. 

De se ressaltar que o projeto sob análise está em perfeita consonância com outras leis 
destinadas a promover a valorização do património histórico e cultural, sendo possível citar, por 
exemplo, a lei municipal nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a criação de 
um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
Cidade de São Paulo; a lei municipal nº 13.540, de 24 de março de 2003, que institui o 
Programa de Valorização de Iniciativas Culturais (VAI) no âmbito da Secretaria Municipal de 
Cultura; a lei municipal nº 15.948, de 26 de dezembro de 2013, que institui o Programa 
Municipal de Apoio a Projetos Culturais; e a lei municipal nº 16.496, de 20 de julho de 2016, 
que institui o Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo. 

Assim, verifica-se que a propositura apenas objetiva conferir efetividade ao quanto 
estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Maior Local, considerando que pretende 
valorizar o patrimônio histórico e cultural. 

No mais, a aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII 
da Lei Orgânica do Município, dependendo sua aprovação de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara. 

Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, 
que visa tão somente adequar a redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal nº 95/98. 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0069/18. 

Institui o Programa Valorização do Folclore Brasileiro, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído no Município de São Paulo o Programa Valorização do Folclore 
Brasileiro com a finalidade de promover a preservação do folclore brasileiro, suas danças 
típicas e suas músicas. 

Art. 2º Constituem atividades do Programa Valorização do Folclore Brasileiro: 

I - promoção de atividades voltadas ao estímulo, à preservação do folclore nacional, à 
educação plural e à participação popular; 

II - promoção de palestras de sensibilização sobre a importância das raízes culturais 
folclóricas brasileiras; 

III - realização de atividades em áreas com alta vulnerabilidade social. 

Art. 3º São objetivos do Programa Valorização do Folclore Brasileiro: 

I - realizar atividades ao menos uma vez por mês em praças públicas do Município de 
São Paulo; 

II - desenvolver a tolerância baseada no respeito, na aceitação, na diversidade cultural 
e na maneira peculiar que cada ser humano se expressa; 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/12/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2018, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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